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O que é a Leucemia dos gatos (FeLV) ? 
É causada por um vírus  que pode induzir uma depressão do sistema imunitário, 

anemia e/ou linfoma, e afeta gatos em todo o mundo. A prevalência na Europa é 

baixa (<1%), mas pode exceder os 20 % em certas regiões. 

O vírus não sobrevive por muito tempo fora do hospedeiro e é facilmente destru-

ído por desinfetantes, sabão, aquecimento e secagem. No entanto, pode sobrevi-

ver nas fezes, permanece viável se mantido húmido a temperatura ambiente ou 

em sangue para transfusões.  

 

Como é transmissível a infeção? 
A transmissão  do FeLV ocorre através da saliva, fezes, secreções nasais e leite 

dos gatos infetados, por contato amigáveis (cuidados de higiene) entre outros, 

mas também através de mordeduras. 

 
Quais são os sinais clínicos? 
Os sinais clínicos comuns são: anemia, imunossupressão (com predisposição 

para infeções) e linfoma. Outros sinais menos comuns incluem: doença imuno-

mediada, enterite crónica, perturbações reprodutivas e neuropatias periféricas. 

A maior parte dos gatos com virémia persistente morrem dentro de dois ou três 

anos após o diagnóstico. 

 

Quais as recomendações da vacinação? 

 Os gatos em que desconheça o estado relativo ao FeLV deverão ser testados 

antes da vacinação. 

A vacina contra o FeLV não faz parte do grupo das vacinas de base,(core),  con-

tudo todos os gatos saudáveis com risco potencialmente de exposição ( casa com 

vários gatos, acesso ao exterior, área de FeLV endémica) deverão ser vacinados 

contra o FeLV.  

 

 

 

O que é a Imunodeficiência Felina (FIV)? 
É causada pelo vírus da imunodeficiência felina (FIV). A maior parte dos felí-

deos são susceptiveis ao FIV, mas o Homem não. Este vírus é endémico nas po-

pulações de gatos domésticos e todo o mundo, variando entre regiões. Fora do 

hospedeiro o FIV perde rapidamente a capacidade de infetar sendo susceptivel a 

todos os desinfetantes incluindo o sabão comum. 

 

Como é transmissível a Infeção? 
A maior parte das infeções por FIV são originadas por mordeduras (lutas, acasa-

lamento) de gatos infetados, por isso gatos de rua que não estejam castrados e 

esterilizados são o mais afetados pela doença. 

 

Quais são os sinais clínicos? 
A infeção pelo FIV tem uma fase latente ou “assintomática” longa e a maior par-

te dos sintomas são secundários á imunodeficiência que o vírus causa no organis-

mo, sendo as manifestações mais típicas: gengivite e estomatite crónica, perda de 

peso, insuficiência renal associada e glomerulonefrite imunomediada. 

 

Quais as recomendações da vacinação? 

No momento não existe nenhuma vacina para FIV disponível comercialmente na 

Europa.  

 FeLV FIV 

Principal via de contágio Lambeduras 
(grooming) 

Mordeduras (lutas) 

Prognóstico Grave Reservado 

Resistência do vírus no meio ambiente Baixa Muito baixa 

Risco para gatos coabitantes Elevado Moderado 

Risco de contágio para o homem e outros 

animais 

Nulo Nulo 

Vacina disponivel Sim Não em Portugal 


